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Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata 

Lleoliad:          Caerdydd (gyda’r posibiliad o weithio rhywfaint o gartref ac o 

deithio rhywfaint) 

Yn adrodd i:  Cyfarwyddwr Maint Cymru   

Cyflog:   £27,000- £32,000 a chyfraniad pensiwn o 6% 

Oriau:  llawn amser (40 awr yr wythnos) (bydd ceisiadau ar gyfer 

gweithio hyblyg a rhannu swyddi’n cael eu hystyried hefyd) 

Ynghylch Maint Cymru 

www.sizeofwales.org.uk  

Lansiwyd Maint Cymru yn 2010, ac mae ei bencadlys yng Nghaerdydd. Rydym yn gweithio i geisio 

ysgogi Cymru i warchod coedwigoedd trofannol ac adfer tirweddau coedwigoedd trofannol fel 

rhan o ymateb Cenedlaethol Cymru i’r newid yn yr hinsawdd. Mae gennym ddwy ffordd o wneud 

hyn: 

• Rydym yn cefnogi nifer o brosiectau tramor sy’n gwarchod ac/neu yn adfer coedwigoedd 

trofannol. Mae pob prosiect yn gweithio i rymuso cymunedau lleol i gymryd camau 

cadarnhaol. Mae ein partneriaid ar y prosiectau hyn yn cynnwys WWF, Forest Peoples 

Programme a Flora & Fauna International. Mae’r prosiectau rydym yn eu cefnogi ar hyn o 

bryd yn helpu i warchod ac adfer ardal sydd fwy na dwywaith maint Cymru. Mae’r 

prosiectau wedi’u lleoli yn Affrica, De America a De Ddwyrain Asia 

• Rydym yn ymgysylltu â phobl ar draws Cymru drwy gyfrwng addysg a gweithgareddau codi 

ymwybyddiaeth. Mae hyn yn cynnwys rhaglen addysg mewn ysgolion a’n hymgyrch  

Diwrnod Gwyrdd blynyddol. 

 

Rydym yn derbyn cyllid gan ystod o’n noddwyr sy’n cynnwys The Waterloo Foundation, 

Llywodraeth Cymru, Prince Albert II of Monaco Foundation ac yn fwy diweddar, Joseph Rowntree 

Charitable Trust. Rydym yn derbyn rhoddion gan fusnesau, ysgolion ac unigolion hefyd. 

 

Mae Maint Cymru wedi bod yn mynd trwy gyfnod o dwf, ar ôl cynyddu ein hincwm yn sylweddol ac 

ehangu ein tîm.  Rydym yn dathlu ein pen-blwydd yn 10 oed yn 2020/21, ac rydym yn lansio 

strategaeth 5 mlynedd uchelgeisiol newydd sy’n ceisio ymateb i’r argyfwng yn yr hinsawdd, ac 

ysgogi Cymru i gyflawni’r effaith fwyaf posibl ar gyfer coedwigoedd trofannol.  
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Y Rôl 

Mae'r rôl brysur a chyffrous hon yn adrodd i Gyfarwyddwr Maint Cymru. Rydym yn chwilio am 

arbenigwr cyfathrebu a marchnata profiadol a chreadigol i'n helpu i gynyddu ein proffil a 

chyrraedd cynulleidfaoedd newydd ar draws Cymru a thu hwnt. Bydd y Rheolwr Cyfathrebu a 

Marchnata yn gyfrifol am gynllunio'n strategol a gweithredu holl weithgareddau cyfathrebu Maint 

Cymru, gan gynnwys cysylltiadau â'r wasg a chyfryngau eraill, ymgyrchoedd, cyfryngau 

cymdeithasol, gwefan, cylchlythyr a fideos. Bydd hyn yn cynnwys ymgysylltu â thîm Maint Cymru a'i 

bartneriaid i greu cynnwys ysbrydoledig ac arloesol.  Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn gyfrifol 

hefyd am ymgysylltu'n rheolaidd â chymuned rhoddwyr rheolaidd ac unigol Maint Cymru: 

cyfathrebu â darpar unigolion a phobl sy'n rhoi'n rheolaidd, a thyfu hyn fel ffrwd incwm ar gyfer yr 

elusen drwy weithgareddau marchnata.   

Bydd y Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata yn gyfrifol am y canlynol:  

• Creu a gweithredu strategaeth a cynllun cyfathrebu  bywiog ar gyfer Maint Cymru, gan 

gynnwys cynlluniau cyfathrebu ar y cyd â rhanddeiliaid allweddol ar safle Cynllun Plant! 

Llywodraeth Cymru a Rhaglen Plannu Coed Mbale 

• Rheoli'r berthynas â'r wasg a'r cyfryngau yng Nghymru a'r DU, gan gynnwys dosbarthu 

datganiadau i’r wasg, cysylltu â newyddiadurwyr, a chyhoeddi erthyglau mewn 

cyhoeddiadau. 

• Pob agwedd o ohebiaeth cyfryngau cymdeithasol Maint Cymru (yn cynnwys Twitter, 

Facebook, Instagram a LinkedIn) yn Gymraeg ac yn Saesneg 

• Cynnal a gwella gwefannau Cymraeg a Saesneg Maint Cymru, gan gynnwys diweddaru'r 

cynnwys yn rheolaidd 

• Arwain ar, a rheoli ymgyrchoedd blaenllaw Maint Cymru – Coed ar gyfer y Nadolig a’r 

Diwrnod Gwyrdd (ac apeliadau ad hoc) 

• Paratoi (gan gynnwys casglu cynnwys gan y tîm a pharatoi cynnwys) ac anfon ein 

cylchlythyrau chwarterol, darnau blog a negeseuon e-byst eraill at ein rhestr bostio a 

rhoddwyr rheolaidd 

• Rheoli a chynnal a chadw rhestrau postio Maint Cymru, gan gynnwys sicrhau 

cydymffurfiaeth â Rheoliadau Diogelu Data 

• Dylunio digidol a chreu templedi ar gyfer e.e. adroddiadau, gwahoddiadau, astudiaethau 

achos, asedau cyfryngau cymdeithasol 

• Gweithio gyda'r Swyddog Allgymorth Cymunedol ar gynllunio digwyddiadau a mynd i 

ddigwyddiadau perthnasol 

• Gweithredu diogelu arferion gorau ar draws ein holl waith cyfathrebu, a sicrhau ein bod ni’n 

cael caniatâd priodol ar gyfer defnyddio ffotograffau, fideos ac astudiaethau achos 

• Monitro a gwerthuso effeithiolrwydd ac effaith ein gwaith cyfathrebu a marchnata. 

Gall y rôl gynnwys gweithredu fel rheolwr llinell ar gyfer tua 1 neu 2 aelod o staff, a rheoli 

cyllidebau. 
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Yr Ymgeisydd Llwyddiannus 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn frwdfrydig dros yr amgylchedd ac yn ymrwymedig i ysbrydoli 

pobl i weithredu ar newid yn yr hinsawdd. Byddwch yn greadigol ac yn ddeinamig, a gyda hanes 

cryf o sicrhau canlyniadau drwy weithgareddau cyfathrebu a marchnata. Byddwch yn drefnus iawn, 

yn gallu rheoli nifer o brosiectau ar yr un pryd, ac yn gallu cydbwyso terfynau amser gwahanol yn 

effeithlon. Byddwch yn ymrwymedig i symud Maint Cymru ymlaen i’r ' lefel nesaf ' o ran proffil a 

chyrhaeddiad. 

Hanfodol 

• Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol  

• Profiad amlwg o weithio ym maes cyfathrebu, codi arian (rhoddion gan y cyhoedd) a/neu 

swyddogaethau marchnata, gan gynnwys creu strategaeth, cynllunio a gweithredu 

rhaglenni ac ymgyrchoedd cyfathrebu a'r cyfryngau. 

• Meddyliwr strategol, gyda’r gallu i adnabod a manteisio’n gyflym ar gyfloed 

• Sgiliau ysgrifenedig rhagorol, a'r gallu i sylwi ar stori bwerus a'i chyfleu mewn ffordd syml ac 

ymgysylltiol 

• Sgiliau dylunio digidol gwych, a llygaid am greu adnoddau cyfathrebu bywiog, gweledol  

• Safon uchel o Gymraeg a Saesneg ysgrifenedig a llafar 

• Cysylltiadau a pherthnasau gyda phobl mewn sefydliadau a swyddi’r cyfryngau a 

chyfathrebu 

• Brwdfrydig dros faterion amgylcheddol 

• Sgiliau trefnu ardderchog, gan gynnwys y gallu i reoli a blaenoriaethu gwaith a gwaith eich 

hun mewn unrhyw adroddiadau uniongyrchol heb oruchwyliaeth agos, a rheoli nifer o 

brosiectau a therfynau amser 

• Profiad o reoli staff, prosiectau a ymgyrchoedd 

• Sgiliau TG a digidol cryf, gan gynnwys Microsoft Office, llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, 

offer dylunio, cronfeydd data rhestrau postio a chreu fideos byr  

• Profiad o fonitro, gwerthuso ac adrodd ar weithgareddau cyfathrebu a marchnata, gan 

gynnwys offer dadansoddi digidol 

Dymunol 

• Cyfuniad o brofiad o'r trydydd sector a phrofiad masnachol 

• Dealltwriaeth o ddiogelu data a rheoliadau codi arian yn y DU, yn ogystal â phwysigrwydd 

diogelu mewn gwaith cyfathrebu 

Mae Maint Cymru yn recriwtio, cyflogi, hyfforddi a hyrwyddo ni waeth beth fo hil, crefydd, lliw, 

tarddiad cenedlaethol, rhyw, anabledd, oedran, hunaniaeth a/neu fynegiant rhywedd, neu unrhyw 

statws gwarchodedig arall unigolyn.  Mae Maint Cymru wedi ymroi i feithrin amgylchedd 

cynhwysol, lle gall aelodau staff fod yn nhw eu hunain yn llwyr yn y gwaith.  Rydym yn dathlu 

amrywiaeth meddwl, ac yn cydnabod y cryfder a’r egni a ddaw yn ei sgîl. 

mailto:info@sizeofwales.org.uk


       Size of Wales 

Temple of Peace 

Cardiff 

CF10 3AP 

E: info@sizeofwales.org.uk / T: 02921 320603 / W: sizeofwales.org.uk  

Manylion y cytundeb 

• Cyflog – £27,000- £32,000 yn dibynnu ar brofiad  

• Oriau– Mae hon yn swydd amser llawn o 40 awr yr wythnos, er y bydd ceisiadau am 

weithio'n hyblyg ac am rannu swyddi yn cael eu hystyried hefyd. Weithiau, bydd y deiliad 

swydd yn gorfod gweithio gyda'r nos ac ar benwythnosau. Rydym yn gweithredu polisi 

gweithio’n hyblyg a TOIL. 

• Pensiwn – Mae Maint Cymru yn cynnig cyfraniad pensiwn o 6%. 

• Gwyliau blynyddol - 30 diwrnod yn cynnwys gwyliau’r banc. 

• Mae Maint Cymru, a'i holl staff a’i wirfoddolwyr, yn ymrwymedig i sicrhau amgylchedd 

diogel i blant, pobl ifanc ac oedolion sy'n agored i niwed, ac i’w hatal nhw rhag cael eu 

cam-drin yn gorfforol, yn rhywiol neu’n emosiynol. Mae Maint Cymru wedi ymrwymo i 

weithredu bob amser er lles gorau plant ac oedolion sy'n agored i niwed, ac yn gweld y 

buddiannau hyn fel y rhai pwysicaf. Bydd disgwyl i unrhyw ymgeisydd sy'n cael cynnig 

swydd gyda Maint Cymru gytuno ar Bolisi Diogelu a Chod Ymddygiad Maint Cymru, a glynu 

atynt. 
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